
B’green er kåret til Aust Agders “Beste ungdomsbe-
drift”. Det skjedde under fylkesmessa Ungt Entre-
prenørskap, der de også sikret seg flere andre gode
plasseringer.  I april skal de fire elevene bak bedriften
representere fylket i Norgesmesterskapet i Ungt Entre-
prenørskap.
Daglig leder Monica Mo mener de gjør det så godt fordi
de har satset på et godt produkt. 
– Vi  har vi god produktkunnskap og det gir troverdighet,
forteller hun. 
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P-plasser fremfor
grønne lunger?

Sivilarkitekt Arne Sødal la frem en debatt-skisse under åpningen av Plan-smia på Brokelandsheia i går. Det førte til en frisk diskusjon rundt parkerkingsplassser og
grønne lunger på området der handelsstanden har sine bygg.

B’green består av Hege Nes, Monica Mo, Espen Gustavsen og Maren Stenersen.  

– Det er ikke grønne lunger, men parkeringsplasser våre
kunder vi ha. Det sa Synnøve Haugstøyl fra Lyngrillen og
handelsstanden da den mye omtalte Plan-smia åpnet på
Cinderella i Gjerstad i går. Sivilarkitekt Arne Sødal la frem

en debatt-skisse, som altså førte til høy tempereatur fra
første stund. Torsdag presenteres den endelige planen
på et folkemøte. 

Side 6

De er best i fylket

Fikk ikke den 
farten han ønsket
Håkon Helgesen presterte
flere gode hopp som prøve-
hopper under skiflygingen i
Vikersund i helgen. Men i
nærheten av personlig rekord
kom han aldri på grunn av en
feig jury.

Side 8-9

Ble dyrere 
enn antatt
Det nye fiskemottaket blir
atskillig dyrere enn først
antatt. Av den grunn er det
besluttet å vente med bygg-
ingen av en 2. etasje. Dette
fikk Kjell Mac Donald (H) til å
reagere.

Side 5

Vinteren ble
kostbar
Det ble en kostbar vinter for
enhetsleder Johnny Homme-
foss.
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– Det er ikke grønne lung-
er, men parkerkingsplass-
er våre kunder vil ha.
Synnøve Haugstøyl fra
Lyngrillen og handels-
standen kom med harde
skyts da Plan-smia åpnet
på Cinderella i går morg-
es.

Dermed kan vi konstatere at det
ble en frisk åpning av den mye
omtalte Plan-smia i Gjerstad der
fagfolk, kommunen og lokalbe-
folkningen i  fellesskap skal
komme frem til en plan for
hvordan man skal satse videre på
Brokelandsheia.

Debatt-skisse
Det var sivilarkitekt Arne Sødal

som kom frem med en debatt-
skisse helt i begynnelsen av den
første økta, og det var tydelig at
handelsstanden ville ha et ord
med i laget fra første stund.

– Vi er ikke så interessert i
grønne lunger nede på området
vårt. De kan plasseres oppe i heia.
Det vi vil ha er parkerkingsplass-
er, sa Haugstøyl, som også
beskyldte de ansvarlige for
Plansmia for ikke å ta med brev
fra sentrumsforeningen i saks-
mappa. Stedsutvikler og pro-
sjektleder Tonje Berger Ausland
sa imidlertid at disse brevene er
med som underlag og kan leses
av alle som er involverte i Plan-
smia.

– Brevene skal ligge i saks-
mappa, sa en tydelig irritert
Synnøve Haugstøyl.

Et annet moment som også
blir et sentralt tema disse dag-

ene, er profileringen av området
mot E18. Her er også tydelig
handelsstanden og sentrumsfor-
eningen klare meninger om
hvordan det skal skje, likeså
hvordan veier inn til området
skal legges.

Lokale aktører
Den første dagen under Plan-
smia ble et møte med lokale
aktører, og fagteamet som skal
jobbe på heltid disse dagene, ble
etablert. Teamet består av Arne
Sødal, Johan Østengen, Matthew
Hardy, Audun Engh og Erling
Okkenhaug. I tillegg er det opp-
rette en politisk referansegruppe
som består av ordfører Rune
Hagestrand (H), varaordfører
Kjell Trygve Grunnsvoll (Sp),
Elisabeth Gryting (Sp), Kathrine
Hagane (Ap), Knut Hagelia (Ap),
Jon Olav Gryting (KrF), Ånon

Ausland (V) og Gro Anita Gund-
ersen (Frp).
I løpet av de fire dagene Plan-
smia gjennomførers, skal en
egen styringsgruppe sammen-
fatte arbeidet og legge det frem i
åpne møter. I går kveld hadde
styringsgruppa sitt første møte,
før dørene ble åpnet for pub-
likum der det også var debatt
med forslag fra publikum. I dag
og i morgen er det åpent hus for
publikum hele dagen.

Befaring
– I starten av Plan-smia er det
viktig at vi har befaringer rundt i
opmrådet, og i dag har vi først en
befaring på østsida av E18 og
traileroppstillingsplassen. Sen-
ere på dagen har vi en befaring på
vestsida og hovedområdet på
Brokelandsheia. Her vil også
Husbanken delta, sa Berger Aus-

land til oss under åpningen i går.
Hun var veldig spent om det ville
dukke opp noen på det åpne
folkemøtet senere på kvelden.

– Jeg drømte at jeg sto der
alene, sier hun og ler godt. Men
hun føler at dette er noe som
engasjerer mange.

– Det virker som om Plan-smia
er interessant for mange, derfor
er jeg ganske sikker på at de åpne
folkemøtene vil trekke folk. Vi
trenger det for å få en skikkelig
debatt rundt de vitkige temane
vi tar opp og som skal danne
grunnlaget for videre utvikling
på Brokelandsheia, sier stedsut-
vikleren.

Svein Walstad
svein.walstad@austagderblad.no

Sivilarkitekt Arne Sødal la frem en debatt-skisse da Plan-smia åpnet i morgentimene i går på Cinderella. Det førte til en heftig debatt rundt grønne lunger og parkering.

Høy temperatur under
åpningen av Plan-smia

Synnøve Haugstøyl (i midten) fyrte løs og ga klar beskjed om at handelsstand-
en vil ha parkeringplasser og ikke grønne lunger der det er butikker.
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Torsdag 19. til lørdag 21.mars
Benytt sjansen nå!

Årets varmemesse!
Malmbryggen - Tlf. 37 02 46 90




